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בואו ללמוד מקצוע שכולו עניין ,ידע ומפגש בין אישי ,ולהפוך לשגרירים אישיים של מדינת ישראל מול
מיליוני התיירים המגיעים אליה ומול תושבים מכל רחבי הארץ .יד יצחק בן-צבי ממשיכה בהנחלת
מורשתו של הנשיא יצחק בן -צבי בלימוד ובמחקר של ארץ ישראל על כל היבטיה ,ומביאה את מיטב
המרצים והמדריכים להכשרת הדור הבא של מורי הדרך בישראל .המצטיינים בקורס ישתלבו במערך
ההדרכה הרחב של יד יצחק בן-צבי.
 .1מועד הפתיחה :יום ראשון ,י' בכסלו תשע"ט11.11.1.11 ,
 .1מקום הקורס :הלימודים יתקיימו בפנינה ירוקה בלב שכונת רחביה בירושלים ,באתר
המורשת ,צריף הנשיא השני ,יצחק בן-צבי ,רחוב אבן גבירול  ,11רחביה ,ירושלים.
 .3למי מיועדת התכנית? לאוהבי הארץ שמעוניינים להעמיק את הידע על ארצם ,מחפשים עבודה
עם שליחות ומעוניינים להעביר את ידיעת הארץ לתושבי הארץ ולתיירים מחו"ל.
 .1תנאי קבלה לקורס מורי דרך:
א.

תושב ישראל בעל תעודת בגרות או בעל ציון פסיכומטרי מ  55.-ומעלה או מועמד מעל
גיל ( 3.מועמד זה נדרש להציג תעודת  11שנות לימוד בלבד).

ב.

ידיעת השפה העברית על בוריה.

ג.

עמידה בריאיון קבלה אישי.

 .5הסמכה :לבוגרי הקורס שיעמדו בדרישות הקורס ויעברו בהצלחה את מבחני משרד התיירות
תוענק תעודת מורה דרך מוסמך.
 .6מתכונת הקורס:
א.

 11חודשים 6.. ,שעות הרצאות פרונטליות 11 ,ימי סיור 5 ,קמפוסים בני  1-1ימים.

ב.

יום הסיור יתקיים בימי ג' .יום ההרצאות יתקיים בימי א' בין השעות .10:..-11:3.

ג.

* ייתכן שלעתים יתקיימו שיעורי השלמה בימי שישי בבוקר.

 .0נושאי הלימוד:
בקורס נלמד מגוון תחומים וביניהם :גאוגרפיה ,חי ,צומח ,מים ,ארכאולוגיה ,היסטוריה,
אמנות ,דתות ,מושגי יסוד בתיירות בארץ ,כלכלה ,משטר בישראל ועוד.
תכנית הקורס ,ולוחות הזמנים ימסרו לנרשמים עם פתיחת הקורס.

 .8דרישות הקורס:


נוכחות בקורס:
א.

חלה חובת נוכחות בכל הסיורים .מותר להחסיר עד  1סיורים.

ב.

חלה חובת נוכחות בכל ההרצאות ,מותר להעדר עד  5%מן ההרצאות.

ג.

תלמיד שהחסיר מעבר לכך ,בין בהרצאות ובין בסיורים מחויב להשלים את
הסיור/הרצאה שהחסיר במסגרת קורסי מורה דרך מקבילים .אם ההשלמה תעשה
במסגרת קורס מקביל המתקיים ביד יצחק בן צבי ההשלמה תעשה ללא עלות נוספת,
ואם ההשלמה תעשה בגוף אחר התשלום יהיה באחריות התלמיד מול המוסד
המשלים.





ד.

השלמת הסיורים בקורס מקביל המתקיים ביד יצחק בן צבי ,תעשה בתיאום ואישור
האחראי במוקד שירות הלקוחות.

ה.

השלמת ההרצאות תעשה בתיאום ובאישור הרכז.

מטלות:
א.

התנסויות :במהלך הקורס כל תלמיד יעבור לפחות שתי התנסויות בהדרכה שעליהם
יקבל הערכה.

ב.

דוחות סיור :לאחר כל סיור על התלמיד להגיש דו"ח סיור ,הגשת דוחות הסיור בזמן
היא תנאי להגשת התלמיד למבחני האמצע והגמר.

מבחנים:

הקורס מחולק לנושאים ,כל נושא שהיקף הלימוד בו מתמשך למעלה מ 1.שעות אקדמיות ,יהיה מלווה בבחינה
או מטלת כתיבה .במחצית הקורס מתקיים מבחן אמצע ,ובסיום הקורס מתקיים מבחן הסמכה במשרד
התיירות.

א.

חלה חובה לעבור בהצלחה את כל המבחנים שבקורס .ציון המעבר בכל המבחנים
במהלך הקורס יהיה לכל הפחות .65

ב.

למבחן האמצע ייגש רק תלמיד אשר החסיר לא יותר מאשר  1סיורים עד חודש לפני
הבחינה ונכח בלפחות  0.%מההרצאות

ג.

תלמיד שנכשל בשני מבחנים במהלך הקורס לא יורשה לגשת למבחן אמצע.

ד.

תלמיד שלא עבר את מבחן האמצע ,תינתן לו אפשרות להבחן במועד ב' ,ובאם גם
אותו לא יעבור יופסקו לימודיו לאלתר  ,התלמיד יקבל הודעה בכתב על הפסקת
לימודיו עם העתק להנהלת יד יצחק בן-צבי ולמשרד התיירות.

ה.

תלמיד בעל לקות למידה שזקוק להתאמות במבחן הרישוי של משרד התיירות ,נדרש להעביר לרכז
בראשית הקורס אישור על אבחון מקצועי ממוסד מוכר ורשמי במדינת ישראל כדי שנוכל להעביר את
האישור כחצי שנה לפני המבחנים לאחראי במשרד התיירות.

 .0תהליך המיון ,ההרשמה והקבלה לקורס:

א.

הרשמה לראיון מתבצעת דרך מרכז קשרי לקוחות בטלפון . .1-5301155

ב.

תשלום דמי הרשמה לראיון בסך ( ₪ 15.דמי ההרשמה לראיון ,אינם מוחזרים
למועמד בכל מקרה)

ג.

לאחר תשלום דמי ההרשמה ,יקבע מועד לראיון אישי וישלח אליכם קישור למילוי
טפסי הרשמה.

ד.

יש למלא את הטופס המקוון טרם הגעתכם לראיון ולצרף אליו את המסמכים
הבאים:


קורות חיים



תמונת פספורט



אישור מרופא משפחה על כשירות גופנית



אישור לימודים :צילום תעודת בגרות/אישור ציון מבחן פסיכומטרי מעל
/ 55.אישור תואר אקדמי /אישור על  11שנות לימוד למועמדים מעל גיל
.3.

ה.

ריאיון  -הריאיון יתקיים ביד יצחק בן-צבי מול וועדה של  3מורי דרך ביניהם רכז
הקורס .משך הריאיון כחצי שעה ובמהלכו יש להציג קטע הדרכה של  1.דקות בכל
נושא שהוא.

ו.

תשובות קבלה או אי קבלה בעקבות הריאיון ישלחו בדוא"ל ,עד חודש ימים ממועד
הריאיון.

ז.

באם התשובה היא חיובית ,יש לסיים את הליך הרישום ותשלום המקדמה בסך 1...
 ₪עד שבועיים מקבלת התשובה בדוא"ל .מועמד שלא יסדיר את הרשמתו עד מועד
זה ,מקומו אינו מובטח.

ח.

דמי ההרשמה ושכר הלימוד:


סך עלות הקורס ₪ 15. + 15,5.. :דמי הרשמה.



דמי הרשמה לראיון ( .₪ 15. -הנחה של  5.%בדמי ההרשמה תינתן למגיעים
לערב הפתוח).



מקדמה בעת ההרשמה לקורס – ₪ 2,000



יתרת התשלום לקורס ( .₪ 11,5.. -הנחה של  ₪ 05.תינתן למשלמים
בתשלום אחד)



המחיר כולל את כל התכנים ,ההרצאות והסיורים ,כולל לינה ואוכל
בקמפוסים (הקמפוסים הינם על בסיס פנסיון מלא)



תינתן אפשרות לתשלום על חשבון הפיקדון



ניתן לפרוס את יתרת התשלום עד  11תשלומים ,ללא ריבית .וזאת באמצעות
המחאות  /כרטיס אשראי



אין אפשרות לשנות צורת תשלום ,למעט מקרים חריגים ובתנאי שקיבלו על
כך אישור מראש.

 .1.הטבות ומתנות
במהלך הקורס יחולקו שוברי מתנה לקניית ספרים בהוצאת יד בן-צבי ומנוי חינם לכתב העת
'עת-מול' ו'קתדרה' לתקופת הקורס.

 .22הקפאת לימודים
במקרה בו תלמיד מבקש להקפיא את לימודיו בכל שלב במהלך הקורס ,עליו לבצע את הפעולות
הבאות:
א.

למלא ולחתום על מסמך "בקשה להקפאת לימודים" (הנמצא במזכירות).

ב.

הבקשה תידון ותיבדק ע"י רכז הקורס והנהלת יד בן-צבי ,בסמכות הרכז ויד בן צבי
לאשר או לדחות את הבקשה לפי שיקול הדעת המקצועית.

ג.

במידה ויוחלט לאשר את ההקפאה ,היא תהיה בתוקף עד חמש שנים מיום תחילת
הקורס המקורי ובתנאי שכל הסדרי התשלום בוצעו במלואם ,לפי התוכנית המקורית.

ד.

אישור ההקפאה יישמר אצל התלמיד והעתק במזכירות.

ה.

אין באישור הקפאת לימודים התחייבות מצד יד בן צבי לפתוח קורסים במהלך השנים
הבאות.

ו.

הפשרת לימודים ,תעשה על בסיס מקום פנוי ובאישור רכז הקורס והנהלת יד בן צבי.

